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    1  | Inleiding 
 

 

Geachte lezer, 
 
Voor u legt de eindverantwoording voor de in 2021 toegekende budgetsubsidie voor instandhouding 
van Theater de Oranjerie. Wederom een uitdagend jaar vol coronaperikelen en uitdagingen rond de 
voorbereiding van de revitalisatie van het theater.  
 
We hopen in 2022 de lockdowns definitief achter ons te kunnen laten en nog een aantal maanden te 
genieten van al het moois in ons theater. Vanaf juni 2022 zullen wij onze deuren sluiten voor een 
grootscheepse revitalisatie. Wij gaan ervan uit dat we rond de zomer van 2023 de deuren van ons 
volledig vernieuwde theater kunnen openen. 
 
In goed overleg met de gemeente Roermond is er besloten om over het jaar 2021 geen tussentijdse 
verantwoording in te dienen om zo alle aandacht te kunnen geven aan het door de coronacrisis 
leiden van de organisatie en het afronden van de subsidieaanvragen voor de revitalisatie. Helaas was 
de conclusie tevens dat door de lockdowns en daarmee samenhangende sluiting van het theater er 
inhoudelijk op cultureel gebied weinig te melden was.  
 
Mogelijk zijn voor 2021 niet alle kwantitatieve doelstellingen gehaald zoals gesteld in de 
subsidiebeschikking. Dit heeft echter zeker niet aan onze inzet gelegen, wel aan de lockdowns en 
vele annuleringen van voorstellingen. Buiten de lockdowns om hebben wij onze uiterste best gedaan 
het maximale te halen uit de programmering. 
 
 
  

Rob Polman 
Directeur 
 
Roermond, 19 juli 2022 
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    2  | Van de programmeur 
 

Helaas start het jaar 2021 in lockdown en dus niet erg rooskleurig. We hebben lang gehoopt vanaf 
januari weer van start te kunnen, want veel voorstellingen uit de eerste lockdown van maart 2020 
zouden vanaf deze maand ingehaald gaan worden. Helaas hebben we deze wederom moeten 
verplaatsen. 
 
In samenwerking met de gezelschappen en impresariaten moeten we op opnieuw op zoek naar 
nieuwe data, echter durven de meeste het niet aan deze op korte termijn te plannen. Vrijwel alle 
voorstellingen worden verplaatst naar september 2021 en later, met de hoop dat er dan geen 
beperkingen meer zijn.  
 
Heel januari, februari en maart blijft Nederland in lockdown met avondklok. Eind maart sijpelen er de 
eerste berichten door over pilots in een aantal theaters in Nederland. Uiteraard doen we hier graag 
aan mee. In april mogen we op 3 vastgelegde dagen, onder voorwaarden, een voorstelling 
programmeren in de Testen-voor-Toegang pilot. Gasten kopen daarbij een ticket, maken een 
afspraak bij Testen-voor-Toegang en kunnen met een negatieve test met bijbehorende QR-code ons 
theater bezoeken. 
 
Wij controleren aan de deur de QR-code met de Corona Check App en uiteraard het ticket, waarna 
bezoekers plaats nemen op 1,5 meter afstand. Zo mogen wij 3 dagen lang maximaal 201 gasten 
ontvangen in ons theater. Gasten en personeel hebben op een veilige manier genoten van de 
voorstellingen van Frans Pollux, Fabian Franciscus en Frank Boeijen. 
 
Helaas blijft het na deze succesvolle pilot weer lang stil. Pas in juni krijgen we te horen dat we vanaf 
juli weer open mogen, uiteraard nog steeds met restricties. Helaas is er in de zomermaanden in de 
meeste theaters geen programmering en is die op zo’n korte termijn ook niet te maken. Gelukkig 
waren daar nog Guido Weijers en kornuiten die met een zeer leuk en origineel concept door het land 
trokken. Ze willen overal spelen, BEHALVE in een theaterzaal! Deze voorstelling heeft 
plaatsgevonden in de openlucht op het parkeerterrein naast De Oranjerie, een locatie waar onze 
theatergasten normaliter nooit zullen komen. Genietend van de laatste zon boven Roermond hebben 
onze gasten 2 uur kunnen genieten van heerlijk en soms ongenuanceerd cabaret. 
 

In september gaat het theater weer open, maar met nog steeds de geldende corona-maatregel om 
1,5 meter afstand te houden. Voor Theater De Oranjerie betekent dat maximaal 201 bezoekers in de 
theaterzaal. We merken sterk dat bezoekers nog terughoudend zijn met het kopen van 
theatertickets. Vanaf eind september vervalt de anderhalve meter regel op vertoon van een geldige 
QR-code. In de periode tot aan de volgende lockdown vinden er 31 professionele en 7 lokale 
voorstellingen plaats. Er vinden 3 voorstellingen plaats die onderdeel zijn van Festival Buitenskamers, 
een jaarlijks terugkerend festival waar naast Theater De Oranjerie onder andere de ECI 
Cultuurfabriek en Foroxity aan meewerkt. Deze concerten vinden plaats op bijzondere locaties buiten 
de theaterzaal. In 2021 hebben deze concerten plaatsgevonden in het oude KPN-gebouw, gelegen 
naast Theater De Oranjerie.  
 
In december belanden we in nieuwe maatregelen, terug naar 1.5 meter en tot maximaal 17:00 uur. 
Buiten enkele kinder- en lokale producties kunnen we niet anders dan alle voorstellingen annuleren 
of verplaatsen naar 2022. Korte tijd later gaat Nederland zelfs weer helemaal op slot.  
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We hopen van harte dat 2022 een beter jaar wordt en dat we nog wat voorstellingen kunnen 
inhalen. Medio 2022 zal de revitalisatie van het theater starten waardoor ook dan weer een periode 
aanbreekt waarin we te maken hebben met beperkte mogelijkheden in ons theater. We hopen vanaf 
september 2023 weer een volledig en volwaardig aanbod te kunnen presenteren in ons hagelnieuwe 
theater.   
 
 

Margje Spätjens 
Programmeur 
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    3  | Professionele programmering 
 

 
Theater De Oranjerie streeft er jaarlijks naar om plusminus 100 professionele voorstellingen te 
programmeren die een afspiegeling vormen van het landelijk theateraanbod. Dit betekent een 
diverse programmering met voor ieder wat wils. Van toneel tot popmuziek en van cabaret tot opera, 
voor alle leeftijden en doelgroepen met wat extra aandacht voor de doelgroepen die ons theater 
doorgaans wat moeilijker weten te vinden. Daarnaast zijn de kinder- en jeugdvoorstellingen altijd 
een belangrijk onderdeel van onze programmering.  
 
We streven er daarnaast naar om nieuw talent en vernieuwende concepten een podium te bieden. 
Zo mochten wij in 2021 maar liefst 2 keer Fabian Franciscus ontvangen. Een jonge, zeer talentvolle 
cabaretier die over zijn zelf verklaarde “afwijking” autisme een zeer leuke en voor jongeren met 
dezelfde “afwijking” een zeer herkenbare voorstelling heeft gemaakt! Ook de Cabaretestafette keert 
jaarlijks terug in Roermond, een project waar jonge cabaretiers de kans krijgen zich te laten zien en 
te wennen aan de grote zalen. Uit dit project zijn al vele grote namen voortgekomen zoals Bert 
Visscher, Brigitte Kaandorp & Lenette van Dongen.  
 
Door de geldende corona-maatregelen en sluiting van het theater is er geen mogelijkheid geweest 
om in de maanden januari tot juli een professionele programmering te maken. Wel is er gebruik 
gemaakt van de theaterzaal voor noodzakelijke bijeenkomsten, omdat bezoekers in de theaterzaal 
makkelijk anderhalve meter afstand kunnen bewaren.  
 
Verder heeft KRO-NCRV gebruik gemaakt van onze theaterzaal en meerdere aangrenzende ruimtes 
binnen TheaterHotel De Oranjerie voor opnames en productie van The Passion. 
 
Vanaf september 2021 is professionele programmering weer van start gegaan. Hetzij in de eerste 
weken nog met beperkende maatregelen zoals de 1,5 meter afstand waardoor er slechts plek is voor 
een beperkt aantal bezoekers. Vanaf eind september tot eind november is de 1,5 meter maatregel 
vervallen mits gasten een geldige QR-code kunnen overleggen. Vanaf december zijn er weer nieuwe 
maatregelen van kracht, waardoor wij genoodzaakt zijn om (bijna) alle geplande voorstellingen te 
annuleren of te verplaatsen. Er hebben enkel nog een aantal voorstellingen plaatsgevonden die voor 
17:00 uur afgelopen zijn. 
 
Een overzicht van de professionele producties die hebben plaatsgevonden en waarvoor wij de 

kaartverkoop hebben verzorgd vindt u in bijlage 1. 

  



 
5 Pagina 

    4  | Lokale- en amateurprogrammering 
 
 
Theater De Oranjerie biedt al vele jaren een podium aan, veelal terugkerende, lokale en regionale 
producties. Wij zijn trots op deze programmering en de plek die ons dat geeft in het culturele hart 
van al die mensen achter onder andere de verenigingen, harmonieën, koren en dansscholen. Cultuur 
beleven is vanzelfsprekend in een theater, maar cultuur maken voor ons minstens zo belangrijk. Dit 
doen we met onder andere voorstellingen, repetities en wedstrijden. In ons theater maar ook in 
andere ruimtes van de Oranjerie of op het Kloosterwandplein. Lang niet al deze activiteiten vinden 
plaats middels kaartverkoop via ons waardoor bezoekersaantallen soms moeilijk in absolute 
aantallen te vatten zijn. Alle lokale producties die voldoen aan de vastgestelde criteria kunnen 
gebruik maken van een korting van 50% op de zaalhuur. In sommige gevallen rekenen wij zelfs 
helemaal geen zaalhuur of treden op als coproducent.  
 
Onderstaand een overzicht van de lokale partijen waar we normaliter graag en veel mee 
samenwerken. Helaas zijn veel uitvoeringen en activiteiten in 2021 geannuleerd en verplaatst i.v.m. 
de lockdowns en beperkte voorbereidings- en repetitietijd.  
 

- Koninklijke Harmonie Roermond, Harmonie Concordia Melick 

- Koninklijk Roermonds Mannenkoor, Koninklijke Roermondse Zang- en Muziek Vereniging 

- LVKA, Sportgala, VNK 

- Nationale Herdenking Indië Monument 

- SVV D’n Uul, De Veldjmuus 

- Harmonie de Drie Horens Horn, Harmonie St. Michael, Koninklijke Harmonie van Thorn 

- Big Band Boesten, Limburgse Bond Muziekgezelschappen 

- Dansschool Petra, Silvia’s Danceschool 

- Stichting Cantabile, Salon Remunj 

- RVMS, Stichting Remunjse Geis, St. Remunsje Heerezitting & Vrouwluujzitting 
 
Door de geldende corona-maatregelen en sluiting van het theater zijn er in de maanden januari tot 
juli nauwelijks activiteiten mogelijk geweest. Wel is er gebruik gemaakt van de theaterzaal voor 
noodzakelijke bijeenkomsten, omdat bezoekers in de theaterzaal makkelijk anderhalve meter afstand 
kunnen bewaren. Verder heeft KRO-NCRV gebruik gemaakt van onze theaterzaal en meerdere 
aangrenzende ruimtes binnen TheaterHotel De Oranjerie voor opnames en productie van The 
Passion. In juli en augustus 2021 is de theaterzaal onder andere beschikbaar gesteld voor repetities 
van Muziektheater Cuypers en de eindmusical van OBS Aan de Roer die in verband met de 
coronamaatregelen niet op school plaats kon vinden. 
 
Door de onzekerheid en verschillende coronamaatregelen in het najaar merken we dat veel lokale 
gezelschappen nog niet echt happig zijn op het plannen van nieuwe activiteiten op de korte termijn. 
Ze missen vaak voorbereidings- en repetitietijd of kampen met leden die deels nog wat voorzichtig 
zijn.   
 
Een overzicht van de lokale- en amateurproducties die hebben plaatsgevonden en waarvoor wij de 
kaartverkoop hebben verzorgd vindt u in bijlage 2.  
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    5  | Samenwerkingsverbanden 
 

Limburg Festival  
Al jaren is Theater De Oranjerie een trotse partner van het Limburg Festival. Wij verzorgen o.a. de 
ticketing voor alle voorstellingen van het Limburg Festival. Daarnaast vinden er doorgaans ook 
voorstellingen plaats in en om ons theater, dit jaar door omstandigheden echter niet. 
 
Deze zomer hebben wij wel wederom de kaartverkoop voor het Limburg Festival gefaciliteerd. Het 
festival mocht doorgaan, maar natuurlijk met de op dat moment geldende corona-regels. Dit zorgde 
voor zowel het Limburg Festival als voor ons theater voor veel extra voorbereiding en werk. Waar 
normaal op een bepaalde locatie 100 gasten naar binnen mogen, waren er dat nu soms maar 10.  
 
Dit resulteerde uiteindelijk in 117 verschillende voorstellingen waarvoor wij de kaartverkoop 
moesten organiseren en uitvoeren. Normaliter zijn dit er plusminus 40 bovendien zorgen de 
coronamaatregelen voor veel extra vragen via mail en telefoon. Het was voor zowel de organisatie, 
de gasten en ons een veeleisende editie. 
 
Het Limburg Festival kijkt evengoed terug op een redelijk geslaagd festival met 3796 bezoekers 
verdeeld over 5 dagen! 
 

Stadsproducties 
Momenteel ondersteunen en coproduceren wij Muziektheater Cuypers. Deze voorstellingen waren 
initieel gepland voor december 2021 en werden later verplaatst naar maart 2022. Helaas zijn ook 
deze door een te beperkte voorbereidingstijd geannuleerd. De productie zal nu als een van de eerste 
voorstellingen in het gerenoveerde theater gaan plaatsvinden in september 2023.  
 
In 2021 mochten we tevens coproduceren en podium bieden aan de Gebroeders Peters Revue. Een 

best-of voorstelling met de beste acts van Dre, Ben en Koos Peters in een fris jasje. De broers werden 

wereldberoemd in Roermond door o.a. hun legendarische sketches tijdens de bonte avonden van De 

Veldjmuus, waar zij jarenlang de publiekstrekker van waren. Ze verkochten in een mum van tijd 3 

avonden volledig uit en trokken ook een deel nieuw publiek naar het theater. 

 

Heritage Sinfonietta 
Stichting Heritage Sinfonietta heeft als doel het (doen) vertolken/promoten/uitvoeren van klassieke 
muziek, in de meest ruime zin des woord, het hiermee verbinden van sociaal-maatschappelijke en/of 
educatieve initiatieven, en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Heritage Sinfonietta is het enige professionele 
Limburgse kamerorkest onder leiding van dirigent Martijn Pepels. Wij hebben in 2021 een aantal 
keren een voorstelling van hen mogen programmeren en verzorgen ook de ticketing van hun 
concerten op andere (bijzondere) locaties. 
 
Tevens hebben we samengewerkt aan de voorstelling Concert met een Pluim die 2 keer gespeeld is 

voor bewoners van zorginstellingen, ouderen en kwetsbaren uit Roermond en omstreken. Deze 
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gasten hebben een middag kunnen genieten van een fantastisch concert met een lekker kopje koffie 

met een stukje Limburgse vlaai. 

 

ECI Cultuurfabriek 
We werken al geruime tijd op een prettige manier samen met de ECI Cultuurfabriek waarmee we o.a. 
onze (professionele) programmering afstemmen. We hebben daar jaarlijks meerdere keren goed 
contact op zowel directie- als programmeursniveau. Voor het project “Festival Buitenskamers” 
werken we samen op gebied van programmering en gezamenlijke marketing uitingen. In de 
toekomst zien we graag dat we meer gezamenlijke projecten zoals deze kunnen oppakken. 
 
 

TheaterDichtbij 
Binnen TheaterDichtbij werken wij samen met de theaters is Weert, Panningen, Venlo en Venray op 
o.a. het gebied van programmering en gezamenlijke marketing. Doel van de samenwerking is om 
Midden-Limburg als theaterregio sterker op de kaart te zetten. Daarnaast ondersteunen we 
gezamenlijk Heritage Sinfonietta.   
 
 

Platform Cultuur Roermond 
In het P.C.R. overleggen en werken wij op regelmatige basis samen met alle voor cultuur relevante 
stakeholders in Roermond. 
 
 

Wel.kom 
We stellen theatertickets beschikbaar tegen een sterk gereduceerd tarief zodat vrijwilligers, 
medewerkers en cliënten de mogelijkheid hebben om tegen een klein prijsje een theatervoorstelling 
te bezoeken. Bijna alle professionele producties werken hier graag aan mee en zijn bereidt om een 
speciaal tarief aan te bieden voor deze organisatie. 
 
 
 

Onderwijsinstellingen  

Wij onderhouden goede contacten met de Roermondse basis- en voortgezet onderwijsinstellingen. 

Zo bieden wij bijvoorbeeld leerlingen van ROERcollege Schöndeln de mogelijkheid om een groot 

aantal voorstellingen tegen een sterk gereduceerd tarief te bezoeken, het zogenaamde CJP-aanbod. 

In 2021 hebben 47 leerlingen gebruik gemaakt van dit aanbod. We hebben de sterke ambitie om de 

samenwerking op dit gebied uit te breiden met andere middelbare scholen in Roermond en 

omstreken.  
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    6  | Financiële samenvatting 
 

In 2021 zouden wij voor het eerste de exploitatie voeren vanuit de nieuw opgerichte theater BV en 

onder de nieuwe subsidieafspraken met de Gemeente Roermond. Dat op zich maakt vergelijkingen 

met eerdere jaren al heel moeilijk. De lockdowns, aanvullende coronasteun en volledig ontregelde 

markt maken het vergelijk met voorgaande jaren en zelfs begrotingen feitelijk onmogelijk. 

Onderstaand een summier overzicht op hoofdpunten van de exploitatie over 2021 waarvan de 

uitgebreide en door de accountant geaccordeerde financiële eindverantwoording de basis vormt. 

 

 

Baten                2021  

Theatervoorstellingen  274.956  

Horeca 19.065  

Overige inkomsten 33.261  

Totaal omzet 327.282  

Subsidiebaten 744.727  

Totaal baten 1.072.009  

 

Lasten 2021  

Kosten programmering 263.806  

Inkoopkosten horeca  5.670  

Overige inkoopkosten 1.209  

Personeelskosten 503.248  

Verkoopkosten 16.029  

Overige kosten 260.971  

Huur en afschrijvingen 238.268  

Totaal lasten 1.289.201  
 

Resultaat voor belastingen -217.192  
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    7  | Gedragscodes 
 

Theater De Oranjerie handelt immer in de geest van de codes en richtlijnen welke door zowel de 

horeca- als de cultuurbranche zijn opgesteld. Daarbij valt o.a. te denken aan de Governance Code 

Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practise Code, Gedragscode Horeca, HACCP richtlijn 

maar ook de recente coronamaatregelen. Wij hebben als organisatie maatschappelijk verantwoord 

ondernemen hoog op onze prioriteitenlijst staan. Omdat Theater De Oranjerie BV een 

privaatrechtelijke rechtspersoon is zijn bepaalde elementen uit de codes op een voor onze 

organisatie meer toepasselijke wijze ingeregeld. Wij handelen daarbij conform of in de geest van de 

richtlijnen.  

De culturele en statutaire doelstelling van Theater de Oranjerie BV is het creëren van culturele 

waarde voor de samenleving. Dit doen wij middels het exploiteren van een theater, waarbij wij 

professionele theaterproducties programmeren met een brede diversiteit, podium bieden aan 

volksculturele activiteiten evenals regionale producties. Daarnaast doen wij dit door samen te 

werken met andere theater- en culturele instellingen en door het mede ontwikkelen en 

coproduceren van theaterproducties. Wij waken over onafhankelijkheid en integer handelen binnen 

onze organisatie en zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste 

belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige 

belangen. Dit gebeurt o.a. middels een directiereglement en verankering in de statuten van de 

vennootschap. De rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen de dagelijkse leiding zijn helder 

verdeeld en de verantwoording intern en extern is adequaat en op transparante wijze geregeld voor 

alle belanghebbenden. De organisatie gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de 

middelen van de organisatie en gaat op een zelfde wijze om met stagiaires, vrijwilligers en freelance 

medewerkers en zorgt dat iedereen een eerlijke beloning krijgt voor zijn of haar inspanningen. Er is 

ruimschoots aandacht voor een veilige werkplek op alle mogelijke aspecten, waarbij iedereen zich 

welkom en veilig voelt om zichzelf te zijn. Wij verwachten ook van de partners uit het culturele 

werkveld dat zij deze normen en waarden op dezelfde wijze hanteren. Dit beleid wordt zowel lokaal 

als binnen de Van Der Valk keten ondersteund, middels toezicht en bijvoorbeeld een onafhankelijk 

meldpunt voor ongewenst gedrag en zowel interne als externe en onafhankelijke 

vertrouwenspersonen. Wij hanteren een beleid waarin inclusie en toegankelijk nadrukkelijk van 

belang is o.a. door het fysiek verbeteren van toegankelijkheid voor mindervalide bezoekers en 

doelgroep gerichte activiteiten.    
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     Bijlagen  
 

Bijlage l 
 

Professionele programmering 

Voorstelling Datum Bijzonderheden Bezoekers 

Lachenderwies - 11+1 14-1-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 107 

Lachenderwies - 11+1 16-1-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Rowwen Hèze - Alleen de liedjes 2-2-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Rowwen Hèze - Alleen de liedjes 3-2-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Rowwen Hèze - Alleen de liedjes 4-2-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Verliefd op Ibiza 23-2-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Sweet Caroline - The Ultimate Tribute to Neil Diamond 27-2-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Milo Berlijn - Mens erger je niet! 3-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Jon van Eerd - Herrie in de keuken 4-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Jon van Eerd - Herrie in de keuken 5-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Griezelbus on tour | 6+ - Stap in de wereld van Paul van Loon 7-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

The Bootleg Sixties - Tribute 21-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Dikkie Dik & Ik | 2+ 28-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Dikkie Dik & Ik | 2+ 28-3-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Freek Vonk 5-4-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Freek Vonk 5-4-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Frank Boeijen - Theatertournee 2020 10-4-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Fabian Franciscus 13-4-2021 Testvoorstelling 38 

Frans Pollux 14-4-2021 Testvoorstelling 193 

Frank Boeijen 15-4-2021 Testvoorstelling 203 

Memphis Maniacs & Kamerata Zuid - Clashup! 16-4-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

FOURCE - In Concert 6-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Rob de Nijs - 60 jaar artiest 7-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

VET Kindercabaret - Kapot VET | 6+ 9-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Back to the Country - Part 9 14-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Pink Floyd Project 15-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Buurman & Buurman - Gaan kamperen | 2+ 23-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Buurman & Buurman - Gaan kamperen | 2+ 23-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Buurman & Buurman - Gaan kamperen | 2+ 23-5-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Juf Roos - Juf Roos gaat op avontuur | 2+ 13-6-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

BUITEN SPELEN (zonder jas) - Guido Weijers, Ruud Smulders 
en Andries Tunru 9-7-2021 Theatervoorstelling op KPN-terrein 154 

Karin Bloemen en de Old School Band - Billie, Aretha, Norah, 
Amy ... Karin! 10-9-2021 1,5 meter voorstelling 92 

ALZHEIMER - Met Rob Reyners, Suzan Seegers, Fenna 
Ograjensek, Vincent Kusters & Rufus Hegeman 11-9-2021 1,5 meter voorstelling 168 

René van Meurs - Hunkert 15-9-2021 1,5 meter voorstelling 162 

Brandweerman Sam Live! - De Verloren Piratenschat | 2+ 18-9-2021 1,5 meter voorstelling 151 

Brandweerman Sam Live! - De Verloren Piratenschat | 2+ 18-9-2021 1,5 meter voorstelling 0 

De Efteling-musical - Jokie & Jet, reizen is een feestje! | 2+ 25-9-2021 1,5 meter voorstelling 163 

De Efteling-musical - Jokie & Jet, reizen is een feestje! | 2+ 25-9-2021 1,5 meter voorstelling 108 

De Efteling-musical - Jokie & Jet, reizen is een feestje! | 2+ 25-9-2021 1,5 meter voorstelling 116 

Beatles & Beyond - The LSB Experience 29-9-2021   73 

Back to the Country - Part Eleven 1-10-2021   114 
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VET Kindercabaret - Kapot VET! 2-10-2021   31 

Racoon - Theatertour 7-10-2021   719 

Legends Remastered - The Music Of Sting & The Police 8-10-2021   150 

Belle & het Beest De Musical - | 4+ 10-10-2021   693 

De Vloer Op - De theaterversie van het populaire programma 13-10-2021 
Geannuleerd i.v.m. tegenvallende 
verkoopstanden 0 

Rundfunk - Todesangstschrei 14-10-2021   194 

Crazy Pianos - Guilty Pleasures Part 2 16-10-2021   386 

Checkpoint Theater - Vetter dan Ooit | 6+ 17-10-2021   207 

Leer van Fred LIVE - Fred van Leer 18-10-2021   731 

Mijn Man Begrijpt Me Niet - Een feelgood komedie vol herkenbare 
situaties 20-10-2021   646 

Frans Pollux - Pollux duit Amerika 21-10-2021   195 

Cry Me A River Band - The Life of a Man. Joe Cocker 22-10-2021   62 

De Grote Efteling Koekoek Show - | 8+ 24-10-2021   113 

De Grote Efteling Koekoek Show - | 8+ 24-10-2021 
Geannuleerd i.v.m. tegenvallende 
verkoopstanden 0 

Fabian Franciscus - Kleine Wereld |15+ 26-10-2021   141 

Dolfje Weerwolfje - | 6+ 27-10-2021   189 

The Sound of Musicals - Met Tessa Sunniva, Suzan Seegers, 
John Vooijs, Tony Neef, ensemble & band 29-10-2021   245 

ABBA Tribute 30-10-2021   202 

Buurman & Buurman - Gaan kamperen | 4+ 31-10-2021   167 

Buurman & Buurman - Gaan kamperen | 4+ 31-10-2021   111 

Roué Verveer - “Zo Goed Als Nieuw” 2-11-2021   293 

Maarten van Rossem - Theaterlezing 3-11-2021   396 

IMAGINE - The John Lennon Songbook 6-11-2021 
Geannuleerd i.v.m. tegenvallende 
verkoopstanden 0 

Ernst, Bobbie & de rest | 4+ - Weten het niet meer 7-11-2021   528 

Ernst, Bobbie & de rest | 4+ - Weten het niet meer 7-11-2021   341 

Hoog Spel - Met o.a. Johnny Kraaijkamp jr, Doris Baaten en 
Trudy Labij 10-11-2021   66 

VanVelzen - Change Of Mind - Songs, Stories & Sofasessies 11-11-2021 
Geannuleerd i.v.m. tegenvallende 
verkoopstanden 0 

Dana Winner - Drie decennia vol liefde en muziek 12-11-2021   365 

Queen - The Music 13-11-2021   509 

The Bootleg Eighties - Featuring Wild Boys 14-11-2021   100 

Herman van Veen - Dat kun je wel zien 25-11-2021   446 

Herman van Veen - Dat kun je wel zien 26-11-2021   527 

Kees van Amstel - Een bang jongetje dat hele enge dingen doet 27-11-2021   47 

Rocky Horror Show - Met Sven Ratzke, Ellen Pieters, Esmée 
Dekker e.a. 30-11-2021 

Geannuleerd i.v.m. tegenvallende 
verkoopstanden 0 

The Mousetrap - Met Willeke van Ammelrooy, Wilbert Gieske e.a. 1-12-2021 
Geannuleerd i.v.m. weigerende 
artiest coronamaatregelen 0 

Jandino Asporaat - Opgefokt 2-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Het Zwanenmeer - Een romantische balletklassieker 10-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Mirusia - Merry & Bright 11-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Dikkie Dik & ik - | 2+ 12-12-2021 
Niet geannuleerd i.v.m. corona, 
mochten optreden tot 17:00 uur 54 

Dikkie Dik & ik - | 2+ 12-12-2021 
Niet geannuleerd i.v.m. corona, 
mochten optreden tot 17:00 uur 53 

Weihnachtsfest der Volksmusik 16-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

RUMAG - Theater-Event 21-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Peppa Pig Live! - Schoolreisje naar het Strand | 2+ 27-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Johan Derksen presenteert: - The Sound of The Blues & 
Americana 28-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Johan Derksen presenteert: - The Sound of The Blues & 
Americana 28-12-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 
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Bijlage II 
 
 
Lokale- en amateurprogrammering 

Voorstelling Datum Bijzonderheden  Bezoekers 

Lachenderwies - 11+1 14-1-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Lachenderwies - 11+1 15-1-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Lachenderwies - 11+1 16-1-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

The Passion 4-3-2021   0 

The Passion 31-3-2022   0 

The Passion 1-4-2022   0 

Politie Roermond Bomtraining 26-5-2021   16 

Krachtig Fit 27-6-2021   100 

QC School & Education 5-7-2021   37 

QC School & Education 6-7-2021   37 

ALV D'n Uul 2021 14-7-2021   92 

OBS Aan de Roer 20-7-2021 Musical groep 8 120 

OBS Aan de Roer 22-7-2021 Musical groep 8 120 

Muziektheater Cuypers 9-9-2021   50 

Siggi's New Face 12-9-2021   520 

Muziektheater Cuypers 16-9-2021   40 

Harmonie Concordia 19-9-2021   173 

Concert met een pluim - Heritage Sinfonietta 20-9-2021 Voor ouderen en zorg 238 

Concert met een pluim - Heritage Sinfonietta 20-9-2021 Voor ouderen en zorg 220 

Muziektheater Cuypers 23-9-2021   40 

VNK 3-10-2021   75 

Opera Compact - Het ongehoorde circus van de stem 8-10-2021 Festival Buitenskamers 37 

Zuiderwind - Midzomernacht 's droom 9-10-2021 Festival Buitenskamers 20 

Strijkkwartet Heritage Sinfonietta - Tapping on Strings 10-10-2021 Festival Buitenskamers 24 

Voorronde Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2022 16-11-2021   295 

De Gebreurs Peters Revue - De Allerlétse keer 17-11-2021   710 

De Gebreurs Peters Revue - De Allerlétse keer 18-11-2021   725 

De Gebreurs Peters Revue - De Allerlétse keer 19-11-2021   780 

BCL-Sterrenparade 20-11-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

El Amor Brujo - Koninklijke Harmonie van Thorn 28-11-2021 Geannuleerd i.v.m. corona 0 

Balletschool Petra 4-12-2021   400 

Silvia's Dance School 11-12-2021   200 

  TOTAAL 5314 

 
 


